
tesa® ACXplus 7272
Toote Teave

640 µm kahepoolne akrüülvahtteip

Toote kirjeldus

tesa® ACXplus 7272 MP on hall kahepoolne akrüülvahtteip.

tesa® ACXplus 7272 MP teibi viskoelastne akrüülvahust põhimik neelab ja hajutab dünaamilisi ja staatilisi koormusi. Tänu
sellisele erilisele koostisele suudab see kahepoolne akrüülvahtteip korvata liimitud osade termilisi pikenemisi.

Funktsioonid
• See neelab ja hajutab dünaamilisi ning staatilisi koormusi.
• Tänu oma ainulaadsele koostisele on see võimeline kompenseerima ühendatud osade termilisi pikenemisi.
• PFAS/PFOS-vaba toode

Rakendused

tesa® ACXplus MP tooteperekond sobib laiale mitmeotstarbelisele liimimisele.

Parima võimaliku toimivuse tagamiseks oleme pühendunud rakenduse ja kaasatud pindade (kaasa arvatud aluspinnad)
põhjalikule mõistmisele, et anda õigeid toote soovitusi.

Tootesari tesa® ACXplus 7272 MP on eriti sobiv selliste rakenduste, nagu embleemide, dekoratiivsete osade või siltide
kinnitamiseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal vahtakrüül
• Liimi tüüp puhas akrüül
• Kattepaberi tüüp valge

• Kogupaksus 640 µm
• Värvus hall

Omadused / jõudlusväärtused
• Temperatuuritaluvus lühiajaline 200 °C • Temperatuuritaluvus pikaajaline 100 °C

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus alumiiniumiga (3

päeva pärast)
33 N/cm • Nakkuvus terasega (3 päeva

pärast)
27 N/cm
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tesa® ACXplus 7272
Toote Teave

Lisateave
Pidage meeles, et pinna eeltöötluseks on soovitatav kasutada nakkekrunti tesa® Adhesion Promoter. See
tõstab märkimisväärselt nakkumistaset, väldib niiskuse sissetungi ja parendab pikaajalist vastupanu karmidele
keskkonnateguritele. See, millist tesa® nakkekrunti kasutada, oleneb aluspinnast ja rakendusest. Nõustame teid hea
meelega, et leida õige lahendus.

Lineri variandid
• PV44: Valge kilekate – kaubamärgiga

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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